शासकीय

कर्मचारी

“प्रगती”

सहकारी

गृहनिर्ाण संस्था र्या., अर्रावती या संस्थेचा
भूखंड गहाणर्ुक्त करण्यास र्ंजूरी दे ण्याबाबत.
र्हाराष्ट्र शासि
सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग नवभाग,
शासि निणमय क्र.एचएसजी-२०१6/प्र.क्र.21/१८-स,
िनवि प्रशासकीय भवि, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ादार् कार्ा र्ागम, र्ंत्रालयासर्ोर,र्ुंबई :- ४०० ०३२.
र्ंत्रालय, र्ुंबई :- ४०० ०३२.
नदिांक :- १९ र्े, २०१७
संदभम :- १) शासि निणमय नवत्त नवभाग क्र.एचएसजी-1170/97६/XXXI /
नदिांक :- २६/३/1971.
२) संस्थेचा प्रस्ताव नद.02/02/2015.
प्रस्ताविा :शासकीय कर्मचारी “प्रगती” सहकारी गृहनिर्ाण संस्था र्या., अर्रावती या संस्थेतील
एकूण 68 पात्र सभासदांिा संदभम क्र.१ येथील शासि निणमयान्वये एकूण कजम रु.5,94,180/(रु.पाच लाख चौ-यान्नव हजार एकशे ऐंशी फक्त) इतके कजम र्ंजूर करण्यात आले होते.
त्यािुसार संबंनित संस्थेला सदर रक्कर् नवतरीत करण्यात आली होती.
संदभम क्र.2 येथे संस्थेिे सादर केलेल्या प्रस्तावािुसार संस्थेतील

सवम 68 कजमदार

सभासदांिी त्यांिा नवतरीत केलेली कजाची रक्कर् त्यावरील व्याजासह शासिास परतफेड
केली आहे. तसेच सवम सभासदांिा निगमनर्त केलेल्या िा दे य प्रर्ाणपत्रांवरुि कजम व त्यावरील
व्याजाची वसूली झाल्याचे नवभागाच्या वसूली कक्षािेही प्रर्ानणत केले आहे. संस्थेकडे शासिाचे
येणे बाकी िसल्यार्ुळे संस्थेचा भूखंड गहाणखतातूि र्ुक्त करण्याचा संस्थेचा प्रस्ताव
शासिाच्या नवचारािीि होता. सदर बाब नवचारात घेऊि शासि आता खालीलप्रर्ाणे आदे श दे त
आहे :शासि निणमय :शासकीय कर्मचारी “प्रगती” सहकारी

गृहनिर्ाण संस्था र्., अर्रावती या

संस्थेच्या एकूण 68 सभासदांिा नवतरीत करण्यात आलेले गृहबांिणी कजम रु.5,94,180/(रु.पाच लाख चौ-यान्नव हजार एकशे ऐंशी

फक्त) व त्यावरील संपूणम रक्कर् व्याजासह

शासिास परतफेड केली आहे. सबब, सदर संस्थेकडे शासिाचे कोणतेही येणे बाकी िसल्यािे
संस्थेचा भूखंड व त्यावरील इर्ारत गहाणखतातूि र्ुक्त करण्यात येत आहे.

शासि निणमय क्रर्ांकः एचएसजी-२०१6/प्र.क्र.21/१८-स,

सदर शासि निणमय र्हाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201705191441597002 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शािुसार व िावािे,

Ashok Shankar
Bhujbal
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(अ.शं.भुजबळ)
कक्ष अनिकारी, र्हाराष्ट्र शासि.
प्रनत,
१) र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-१, र्ुंबई (लेखापरीक्षा) /(लेखा व अिुज्ञय
े ता) (२ प्रती).
२) र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-२, िागपूर (लेखापरीक्षा) /(लेखा व अिुज्ञय
े ता) (२ प्रती).
३) अनिदाि व लेखाअनिकारी, र्ुंबई.
४) निवासी लेखापरीक्षा अनिकारी, र्ुंबई.
५) सहकार आयुक्त व निबिक, सहकारी संस्था, पूणे.
६) संचालक, नवर्ा संचालिालय, र्ुंबई गृहनिर्ाण भवि (म्हाडा), खोली क.२६४, पनहला
र्ाळा,वांद्रे (पूव)म , र्ुंबई :- ४०० ०५१.
७) नजल्हानिकारी, अर्रावती/िागपूर.
८) नजल्हा उपनिबंिक, सहकारी संस्था अर्रावती.
९) नजल्हा नवशेष लेखापनरक्षक (वगम-१), सहकारी संस्था, अर्रावती.
१०) सहायक निबंघक, सहकारी संस्था, ता.नज.अर्रावती.
११) अध्यक्ष/सनचव, शासकीय कर्मचारी “प्रगती” सहकारी गृहनिर्ाण संस्था र्., अर्रावती
१२) निवडिस्ती १८-स
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